ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગી
઼ૂપૂ યળદૂ રીડૉ ફૂ ઽૉ ળીદ
(ઽૉ ળીદ રીઅગઆ૪૫૱/૪૨૩૯-૩૱)
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઼ીરીલ

Educational Qualification & Experience:
1. Candidate must be a B.Sc. (Agriculture/Horticulture) with second class
from a recognized University.
2. Post Graduate in Horticulture.
3. 03(Three) years experience in the Horticulture field.

2.

Pay Scale:
Rs.9300 to Rs.34800 (Grade Pay-5400)
As per 7th Pay Commission (53,100 – 1,67,800)

3.

Age:
Not be more than 30 years. Relaxable in deserving cases.

Note: Earlier advertisement viz. PRO No.624/15-16 Published for the above
said post stands cancelled.

ઽૉ ળીદફૂ ઼ીરી*લ +ઙષીઉકઆ
1.

ઋબળ ઞથીષૉવ ઞલી રીડૉ ઋરૉનષીળૂ ગળદીઅ બઽૉ વીઅ ઋરૉનષીળૉ બ્દૉ ઞ#ળૂ બી$દી પળીષૉ ઝૉ ગૉ ફઽ' દૉફૂ
ઘી$ૂ ગળષૂ.

2.

ળ઼ પળીષદી ઋરૉનષીળ્ઑ દી.૩૬-૨૮-૪૨૩૯ (૩૩-૨૨ ગવીગ) ધૂ દી.૪૫-૨૮-૪૨૩૯
(૪૫-૭૯ ગવીગ) નળ2લીફ www.vmc.gov.in ષૉમ઼ીઉડ બળ કફવીઉફ ઇળ7 ગળષીફૂ ળઽૉ સૉ.
કફવીઉફ ઇળ/ ગળદીઅ બઽૉ વી યળદૂફૉ વઙદૂ રી0ઽદૂ દૉરઞ ઼ૃજફીક www.vmc.gov.in
ઋબળધૂ ષીઅજૂ વૉષીફૂ ળઽૉ સૉ.

3.

ષલરલી6નીઆ ઇળ7 9ષૂગીળષીફૂ ઝૉ :ૂ દીળૂઘફૉ ;લીફૉ વઉફૉ <રળ ઙથષીરીઅ ઈષસૉ.

4.

ષલરલી6નીરીઅ ઝૃ ડઝીડઆ
ષણ્નળી રઽીફઙળ બીુવગી ફી ગરજીળૂફૉ ઋબવૂ ષલ રલીનીરીઅ <રળફ્ મીપ ળઽૉ સૉ ફઽૂ. દૉકઑ બથ
કફવીઉફ ઇળ7 ગળષીફૂ ળઽૉ સૉ.

5.

ઙૃઞળીદ ઼ળગીળફી ઼ળગીળૂ/ઇપ-઼ળગીળૂ/઼ળગીળ ઽ9દગફી ગ્બAળૉ સફ/ગઅબફૂકરીઅ ઼ૉષી મBષદીઅ
ઇુપગીળૂ/ગરજીળૂકઑ બથ કફવીઉફ ઇળ7 ગળષીફૂ ળઽૉ સૉ. દૉરઞ Cરીથબ$્ફૂ CDલE
જગી઼થૂ ષઘદૉ ઋરૉનષીળૉ ઼Eર ઇુપગીળૂફૃઅ ફી-ષીઅપી Cરીથબ$ ળઞૃ ગળષીફૃઅ ળઽૉ સૉ.

6.

ઋરૉનષીળૉ ુફલદ ઇળ7 બ$ગરીઅ યળૉ વ ુષઙદ્ ઼રG યળદૂ CHIલી રીડૉ ઈઘળૂ ઙથષીરીઅ ઈષસૉ ઇફૉ
દૉફી બૃળીષીક ગજૉળૂ Jીળી રીઅઙષીરીઅ ઈષૉ Dલીળૉ ઇ઼વરીઅ ળઞૃ ગળષીફી ળઽૉ સૉ ઇલધી ઇળ7બ$ગ ઞૉ
દૉ દમગગૉ ળન ઙથષીરીઅ ઈષસૉ.

7.

ઋરૉનષીળૉ ઇળ7રીઅ નસીષૉવ ગૉ ડૉઙળૂરીઅ બીઝશધૂ ગૉ ડૉઙળૂ મનવષીફૂ ળઞૃ ઈદ GીL ળીઘષીરીઅ ઈષસૉ
ફઽૂ.

8.

ઋરૉનષીળૉ ઼ળગીળ રીલ ઼અ9ધીરીઅધૂ ઞલીફૉ ઇફૃ#બ CCC+ વૉષવફ્ ગ્2Mલૃડળ ગ્હ ઇષOલ બી઼ ગળૉ વ
ઽ્ષ્ Pઉઑ ઇધષી ુફરQઅગ ધલી દીળૂઘધૂ ૨૮ રી઼ ઼ૃપૂરીઅ ઼નળ ગ્હ બી઼ ગળષીફ્ ળઽૉ સૉ.

9.

ઇળ/ ભૂ 9ષૂગીળષી/ઞરી ગળીષષી ઇઅઙૉઆ
ઑ.

ઞફળવ ગૉ ડૉઙળૂફી ઋરૉનષીળ્ઑ ફ7ગફૂ ગ્ઉબથ મRગ કભ મળ્ણી ફૂ સીઘીરીઅ ઇળ7 ભૂ બૉડૉ
#.૪૨૨/- + મૉગ જીઞT઼ યળષીફી ળઽૉ સૉ.

મૂ. ઋરૉનષીળ ઞલીળૉ VMC ષૉમ઼ીઉડ બળ બ્દીફૂ ઇળ7 ઼મરૂડ ગળૉ Dલીળૉ દૉકફૉ ઇળ7 ભૂ યળષી
રીડૉ કફવીઉફ ઋબવUપ જવથફૂ ૫ ફગવ્ફૂ ઑગ બીફી ઋબળ ુCડ ઼ૃજફી રશસૉ.

ઋરૉનષીળ્ઑ ઈ બીફીફૂ ુCડ રૉશષૂ વઉ જવથ ઼ીધૉ ગ્ઉ બથ મRગ કભ મળ્ણી ફૂ સીઘીરીઅ
ભૂ ફૂ ળગર ળ્ગણૉ ધૂ યળષીફૂ ળઽૉ સૉ. જવથફૂ ઑગ ફગવ મRગ ળીઘૂ વૉસૉ ઇફૉ મૉ ફગવ ઋરૉનષીળફૉ
બળદ ઈબસૉ. ઈ ફગવ ઋરૉનષીળૉ ઼ીજષૂ ળીઘષીફૂ ળઽૉ સૉ ઇફૉ Cરીથબ$્ફૂ CDલE
જગી઼થૂ/વૉુઘદ/રોુઘગ ગ઼્ડૂ ઼રલૉ ગ્વવૉડળ ઼ીધૉ ઇજૄગ વીષષીફૂ ળઽૉ સૉ.
઼ૂ. P ઋરૉનષીળ ભૂ યલીફૂ ફગવ ઼ીધૉ ફઽૂ વીષૉ દ્ દૉષી ઋરૉનષીળ્ફૉ Cરીથબ$્ફૂ CDલE
જગી઼થૂ/વૉુઘદ/રોુઘગ ગ઼્ડૂ રીઅ Cષૉસ ઈબષીરીઅ ઈષસૉ ફઽૂ.
ણૂ.

ઇલ ગ્ઉ ળૂદૉ ભૂ 9ષૂગીળષીરીઅ ઈષસૉ ફઽૂ.

ઉ.

મ;ગ કભ મળ્ણી ફૂ સીઘીરીઅ ઇળ/ ભૂ યળષીફૂ ઝૉ =ૂ દીળૂઘ.૪૱-૨૮-૪૨૩૯ ળઽૉ સૉ.
(ફીઅથીગૂલ ગીરગીઞફી ઼રલ નળ@લીફ)

ઑભ. ઇળ7 ભૂ યલી મીન ગ્ઉ બથ ઼અPઙ્રીઅ બળદ રશષીબી$ ફધૂ.
10. યળદૂ CHIલી નળ2લીફ P ગ્ઉ ઋરૉનષીળ Jીળી ઼ૂપૂ ઇધષી ઈણગદળૂ ળૂદૉ ળીઞગૂલ ગૉ ઇલ ગ્ઉ ળૂદૉ
યવીરથફી Cલી઼ ગળફીળ ઋરૉનષીળ ઙૉળવીલગ ઢળસૉ.
11. ઋરૉનષીળૉ ઇળ7 બ$ગરીઅ ગ્ઉ બથ ુષઙદ ઘ્ડૂ મદીષૉવ ઽસૉ ઇફૉ દૉ ;લીફરીઅ ઈષસૉ દ્ દૉફૃઅ
ઇળ7બ$ગ/ુફરQઅગ ગ્ઉ બથ દમગગૉ ળન ગળષીરીઅ ઈષસૉ.
12. ઈ Bઽૉ ળીદ ઇષલૉફૂ યળદૂ ઇઅઙૉ વૉુઘદ બHળEી/રૐુઘગ ઉડળZલૃ મીમદૉ ષણ્નળી રઽીફઙળ બીુવગી
ફી ઼Eર ઇુપગીળૂ[ૂ Jીળી ુફથલ ગળષીરીઅ ઈષસૉ.
13. Cરીથબ$્ફૂ CDલE જગી઼થૂ/વૉુઘદ/રોુઘગ ગ઼્ડૂ રીડૉ મ્વીષષીરીઅ ઈષદી ઋરૉનષીળ્ફૉ
ગ્ઉબથ Bદફૃઅ રૃ઼ીભળૂ ય\ધૃ રશષીફૉ બી$ ધસૉ ફઽ'.
14. ઈ Bઽૉ ળીદ ગ્ઉ બથ ગીળથ઼ળ ળન ગળષીફૂ ગૉ દૉરીઅ ભૉ ળભીળ ગળષીફૂ ઈષOલગદી ઋયૂ ધસૉ દ્ દૉર
ગળષીફ્ ઼અબૄથ ઽગ/ઇુપગીળ 2લૃુફુ઼બવ ગુર]ળ[ૂ, ષણ્નળી ફૉ ળઽૉ સૉ.
15. ઋરૉનષીળફૉ કફવીઉફ ઇળ7 ગલી મીન Bઽૉ ળીદ ઼અમઅપૂ ઇલ ગ્ઉ ઼ૃજફી રીડૉ www.vmc.gov.in
ષૉમ઼ીઉડ ઼દદ Pદી ળઽૉ ષી ઇફૃળ્પ ઝૉ .

દી.૩૬-૨૮-૪૨૩૯.

@લૃુફ.ગુરBળ
ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગી.

